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PRAKTYKA

1. Wstêp

1.1. Istniej¹ce sposoby pozyskiwania 
praw do dysponowania nierucho-
moœciami na cele budowy urz¹dzeñ 
infrastruktury technicznej

Rozwój gospodarczy Polski wymaga 
budowy infrastrukturalnych inwestycji 
liniowych, do których zaliczane s¹ m. in. 
drogi, koleje, lotniska i przesy³owe sieci 
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Re-
alizacja powy¿szych inwestycji wi¹¿e siê 
z pozyskiwaniem praw do dysponowania 
du¿¹ iloœci¹ nieruchomoœci na cele 
budowlane. Dotychczas inwestycje do-
tycz¹ce dróg publicznych, kolei o zna-
czeniu pañstwowym, lotnisk u¿ytku 
publicznego, przedsiêwziêæ „EURO 
2012”, gazoportu w Œwinoujœciu, bu-
dowli przeciwpowodziowych oraz 
energetyki j¹drowej doczeka³y siê 
przepisów specjalnych, tzw. specustaw, 
na mocy których:
! lokalizowane s¹ obiekty budowlane;
! pozyskiwane s¹ prawa do nieru-

chomoœci z mocy prawa;
! wydawane s¹ pozwolenia na budowê 

obiektów budowlanych. 

Natomiast urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej (przesy³owe i dystry-
bucyjne) nie posiadaj¹ szczególnego 
rozwi¹zania prawnego w zakresie 
pozyskiwania praw do dysponowania 
nieruchomoœciami na cele budowlane. 
W aktualnych uwarunkowaniach praw-
nych pozyskiwanie ww. praw, czyli tzw. 
„prawa drogi” przez przedsiêbiorców 
przesy³owych jest czasoch³onne i wy-
maga du¿ych nak³adów finansowych. 
Dla przyk³adu budowa przeciêtnego 
odcinka napowietrznej linii elektro-
energetycznej 110 kV trwa 7 lat, z czego 
roboty budowlane zajmuj¹ 1,5 roku, 

a reszta to gromadzenie niezbêdnych 
dokumentów i pozyskiwanie praw do 
dysponowania nieruchomoœciami na 
cele budowy linii elektroenergetycznej.

Aktualnie w przepisach prawnych 
istniej¹ trzy sposoby pozyskiwania praw 
do dysponowania nieruchomoœciami na 
cele budowy urz¹dzeñ infrastruktury 
technicznej, którymi s¹:
! s³u¿ebnoœæ przesy³u ustanawiana 

w drodze umowy albo w trybie 
s¹dowym; 

! decyzja administracyjna, ograni-
czaj¹ca sposób korzystania z nieru-
chomoœci, wydawana na podstawie 
art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami;

! decyzja lokalizacyjna, wydawana na 
mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Œwinoujœciu.

Czêœciowe u³atwienie w ustana-
wianiu s³u¿ebnoœci przesy³u dla urz¹-
dzeñ przesy³owych i dystrybucyjnych, 
zlokalizowanych na gruntach leœnych 
Skarbu Pañstwa, bêd¹cych w zarz¹dzie 
Pañstwowych Gospodarstw Leœnych 
wprowadzi³a ustawa z dnia 17 grudnia 
2010r. o z mianie ustawy o lasach oraz 
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2011r. Nr 34, poz. 170), która wesz³a 
w ¿ycie 3 marca 2011r. Nowelizacja ww. 
ustaw u³atwi³a ustanawianie s³u¿ebnoœci 
przesy³u w Lasach Pañstwowych oraz 
wprowadzi³a zasady ustalania wysokoœci 
wynagrodzenia z tytu³u ustanowienia 
ww. s³u¿ebnoœci dla urz¹dzeñ energe-
tycznych, jak równie¿ wprowadzi³a 
zasady usuwania drzew i krzewów 
z pasów ochronnych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej zlokalizowanych 
na innych nieruchomoœciach ani¿eli te, 

które s¹ w zarz¹dzie Lasów Pañ-
stwowych. Wynagrodzenie za usta-
nowienie s³u¿ebnoœci przesy³u na 
gruntach leœnych Skarbu Pañstwa, 
bêd¹cych w zarz¹dzie w PGL Lasy 
Pañstwowe ustala siê w wysokoœci 
odpowiadaj¹cej wartoœci podatków 
i op³at ponoszonych przez Lasy Pañ-
stwowe od czêœci nieruchomoœci, z któ-
rej korzystanie jest ograniczone w zwi¹z-
ku z obci¹¿eniem jej s³u¿ebnoœci¹ 
przesy³u. Jednak¿e ten sposób ustalania 
wysokoœci wynagrodzenia dotyczy tylko 
urz¹dzeñ przesy³owych i dystrybu-
cyjnych energii elektrycznej. Wysokoœæ 
wynagrodzenia dla innych rodzajów 
urz¹dzeñ ustalana jest na zasadach 
ogólnych, wed³ug przepisów kodeksu 
cywilnego.

Podobnie, na zasadach ogólnych jest 
ustanawiana s³u¿ebnoœæ drogi koniecz-
nej oraz okreœlana jej wartoœæ na 
gruntach Skarbu Pañstwa bêd¹cych 
w zarz¹dzie  PGL  Lasy  Pañstwowe.

1.2. Istniej¹ce przepisy prawne 
u³atwiaj¹ce przedsiêbiorcom prze-
sy³owym i dystrybucyjnym dostêp 
do urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej w celu ich konserwacji 
i napraw 

Przedsiêbiorcy przesy³owi dystry-
bucyjni maj¹ trudnoœci w dostêpie do 
funkcjonuj¹cych urz¹dzeñ infrastruktury 
technicznej, zlokalizowanych na nieru-
chomoœciach, w celu ich konserwacji 
i napraw. Pewne udogodnienia w tym 
zakresie wprowadzi³a nowelizacja 
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami 
z dnia 24 wrzeœnia 2010r. (Dz.U. z 2010r. 
Nr 200, poz. 1323), która wesz³a w ¿ycie 
27 listopada 2010r. W celu u³atwienia 
operatorom urz¹dzeñ dostêpu do nich 
w razie awarii lub koniecznoœci ich 
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usuniêcia, wprowadzony zosta³ do 
ustawy nowy art. 124b oraz zosta³o 
rozszerzone stosowanie zakresu upraw-
nieñ wynikaj¹cych z art. 126 na urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej. Ak-
tualnie decyzjê w sprawie dostêpu do 
nieruchomoœci w celu dokonania czyn-
noœci zwi¹zanych z konserwacj¹, re-
montami oraz usuwaniem awarii 
urz¹dzeñ podejmuje starosta, na czas 
okreœlony maksymalnie do 6 miesiêcy. 

Ponadto, w przypadku wyst¹pienia 
si³y wy¿szej lub nag³ej potrzeby zapo-
bie¿enia powstaniu znacznej szkody, 
przedsiêbiorca mo¿e niezw³ocznie zaj¹æ 
nieruchomoœæ w celu likwidacji szkody, 
pod warunkiem, ¿e w ci¹gu trzech dni od 
daty zajêcia nieruchomoœci wyst¹pi 
z wnioskiem do starosty o wydanie, 
w drodze decyzji, zezwolenia na czaso-
we zajêcie nieruchomoœci. Starosta wy-
daje decyzjê potwierdzaj¹c¹ zaistnienie 
przes³anek zajêcia nieruchomoœci w ter-
minie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. 

Nowelizacja ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami wprowadzi³a równie¿ 
do katalogu celów publicznych w art. 6 
budowê urz¹dzeñ s³u¿¹cych do dystry-
bucji p³ynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej, a tak¿e innych obiektów 
i urz¹dzeñ niezbêdnych do korzystania 
z tych przewodów i urz¹dzeñ. Fakt ten 
pozwala przedsiêbiorcom, w razie ko-
niecznoœci, na pozyskanie praw do 
dysponowania nieruchomoœciami na 
cele budowy urz¹dzeñ dystrybu-
cyjnych w drodze decyzji, wydawanej 
przez starostê, ograniczaj¹cej sposób 
korzystania z nieruchomoœci na mocy 
art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami.

1.3. Projektowane przepisy doty-
cz¹ce statusu prawnego urz¹dzeñ 
infrastruktury technicznej oraz s³u-
¿ebnoœci przesy³u

W okresie od 7 grudnia 2011r. do 
5 grudnia 2012r. zosta³y opracowane, 
przez ministerstwa i grupê pos³ów 3 pro-
jekty ustaw dotycz¹ce statusu prawnego 
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz 
s³u¿ebnoœci przesy³u. Dwa projekty 
ustaw zosta³y skierowane do Sejmu RP, 
a trzeci do Rady Ministrów. S¹ to w ko-
lejnoœci opracowania:
! projekt ustawy o zmianie ustawy 

Kodeks cywilny, przygotowany przez 
Ministerstwo Sprawiedliwoœci oraz 
przyjêty przez Radê Ministrów i w dniu 
7 grudnia 2011r. przedstawiony 
Sejmowi RP;

! projekt z dnia 10 lipca 2012r., ustawy 
o zmianie ustawy Kodeks cywilny 
i ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami, przygotowany przez grupê 
51 pos³ów i skierowany do Sejmu RP 
w dniu 25 lipca 2012r.;

! projekt z dnia 5 grudnia 2012r. - wersja 
nr 5.2, ustawy o korytarzach przesy³o-
wych, przygotowany przez Minister-
stwo Gospodarki i skierowany do Rady 
Ministrów w dniu 5 grudnia 2012r.

Oprócz tego w Ministerstwie Gospo-
darki trwaj¹ prace legislacyjne nad usta-
wami tzw. „piêciopaku energetycznego”, 
do którego, oprócz projektu ustawy o ko-
rytarzach przesy³owych zaliczane s¹:
! ustawa prawo energetyczne;
! ustawa prawo gazowe;
! ustawa o odnawialnych Ÿród³ach 

energii (OZE);
! ustawa wprowadzaj¹ca powy¿sze 

przepisy.

2.1. Zmiany dotycz¹ce statusu 
prawnego urz¹dzeñ oraz usta-
nawiania s³u¿ebnoœci przesy³u na 
prawie u¿ytkowania wieczystego

W projekcie ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks cywilny, bêd¹cej od 7 grudnia 
2011r. przedmiotem prac parlamen-
tarnych w proponowanej zmianie w art. 
49 §1 kodeksu cywilnego dotychcza-
sowa definicja urz¹dzeñ zostaje posze-
rzona o urz¹dzenia:
! przeznaczone do prowadzenia ruchu 

kolejowego;
! tras tramwajowych;
! transportu linowego;
! linii trolejbusowych. 

W nowej treœci art. 49 §2 wpro-
wadzona zosta³a zmiana polegaj¹ca na 
stworzeniu podstawy prawnej, umo¿li-
wiaj¹cej uzyskanie przez przedsiêbiorcê 
przesy³owego tytu³u prawnego do 
korzystania z urz¹dzeñ, których koszty 
ponios³a inna osoba. Treœæ tego para-

2. Projektowana nowe-
lizacja kodeksu cywil-
nego dotycz¹ca statusu 
prawnego urz¹dzeñ prze-
sy³owych i dystrybucyj-
nych oraz okreœlania wy-
nagrodzenia za s³u¿eb-
noœæ przesy³u 

grafu przes¹dza o tym, ¿e urz¹dzenia 
wymienione w §1 wchodz¹ w sk³ad 
przedsiêbiorstwa z chwil¹, kiedy przed-
siêbiorca przy³¹czy³ je w sposób trwa³y 
do swojej sieci.

Z kolei w nowym art. 49 §3 wpro-
wadzona zosta³a zasada, ¿e je¿eli koszty 
urz¹dzeñ poniós³ przedsiêbiorca, to 
urz¹dzenia te stanowi¹ jego w³asnoœæ 
tak¿e po trwa³ym po³¹czeniu z cudz¹ 
nieruchomoœci¹, a przed wejœciem 
w sk³ad przedsiêbiorstwa.

Nowy §4 w art. 49 stanowi roz-
szerzenie treœci dotychczasowego §2. 
Je¿eli koszty budowy urz¹dzeñ poniós³ 
w³aœciciel nieruchomoœci, z któr¹ trwale 
je po³¹czono, mo¿e on ¿¹daæ, aby przed-
siêbiorca naby³ ich w³asnoœæ za odpo-
wiednim wynagrodzeniem, je¿eli urz¹-
dzenia te wesz³y w sk³ad przed-
siêbiorstwa, chyba, ¿e w umowie strony 
postanowi³y inaczej. Z ¿¹daniem 
przeniesienia w³asnoœci tych urz¹dzeñ 
mo¿e wyst¹piæ tak¿e przedsiêbiorca. 

W nowym §5 zosta³a uregulowana 
sytuacja, kiedy koszty budowy urz¹dzeñ 
ponios³a inna osoba ani¿eli przed-
siêbiorca przesy³owy lub w³aœciciel 
nieruchomoœci, z któr¹ te urz¹dzenia s¹ 
trwale po³¹czone. Osoba ta mo¿e ¿¹daæ, 
aby przedsiêbiorca naby³ ich w³asnoœæ za 
odpowiednim wynagrodzeniem, je¿eli 
urz¹dzenia te wesz³y w sk³ad przed-
siêbiorstwa, chyba, ¿e w umowie strony 
postanowi³y inaczej. Z ¿¹daniem prze-
niesienia w³asnoœci tych urz¹dzeñ mo¿e 
wyst¹piæ tak¿e przedsiêbiorca. 

Z kolei w nowym §6 jest zawarta 
regulacja dotycz¹ca statusu prawnego 
budynków i budowli s³u¿¹cych wy-
³¹cznie do korzystania z urz¹dzeñ 
(np. budynków stacji transformato-
rowych). 

Budynki te, wzniesione przez przed-
siêbiorcê na nieruchomoœci obci¹¿onej 
s³u¿ebnoœci¹ przesy³u stanowi¹ jego 
w³asnoœæ. W³asnoœæ tych budynków 
i budowli jest prawem zwi¹zanym ze 
s³u¿ebnoœci¹ przesy³u. 

W nowym §7 istnieje regulacja 
statusu prawnego budynków i budowli 
wzniesionych na nieruchomoœci obci¹-
¿onej s³u¿ebnoœci¹ przesy³u przez jej 
w³aœciciela lub inn¹ osobê. Wówczas 
w³aœciciel nieruchomoœci lub inna osoba 
mo¿e ¿¹daæ, aby przedsiêbiorca naby³ 
ich w³asnoœæ za odpowiednim wyna-
grodzeniem, chyba, ¿e w umowie strony 
postanowi³y inaczej. Z ¿¹daniem prze-
niesienia w³asnoœci takich budynków 
i budowli mo¿e wyst¹piæ tak¿e przed-
siêbiorca.
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W art. 285 kodeksu cywilnego pro-
ponowana jest zmiana polegaj¹ca na 

1dodaniu art. 285 , który umo¿liwia 
ustanowienie s³u¿ebnoœci gruntowej 
przez u¿ytkownika wieczystego. Wów-
czas taka s³u¿ebnoœæ obci¹¿a prawo 
u¿ytkowania wieczystego. Jednoczeœnie 
proponowana jest zmiana polegaj¹ca na 
tym, ¿e s³u¿ebnoœæ gruntowa mo¿e byæ 
ustanowiona na rzecz u¿ytkownika 
wieczystego. Regulacja powy¿sza ma 
istotne znaczenie tak¿e dla prawa 

4s³u¿ebnoœci przesy³u, poniewa¿ art. 305  
kodeksu cywilnego stanowi, ¿e do 
s³u¿ebnoœci przesy³u stosuje siê odpo-
wiednio przepisy o s³u¿ebnoœciach 
gruntowych. 

Inne regulacje w projektowanej no-
welizacji kodeksu cywilnego dotycz¹ 
urz¹dzeñ oraz budynków i budowli nie-
maj¹cych uregulowanego statusu praw-
nego w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy 
nowelizuj¹cej kodeks cywilny. 

Wa¿na regulacja jest zawarta w art. 2 
§3 ustawy nowelizuj¹cej kodeks cy-
wilny, polegaj¹ca na tym, ¿e do zasie-
dzenia s³u¿ebnoœci przesy³u wlicza siê 
okres posiadania s³u¿ebnoœci o treœci 
odpowiadaj¹cej s³u¿ebnoœci przesy³u, 
istniej¹cy przed dniem 3 sierpnia 2008r., 
to jest przed dat¹ wejœcia do obiegu 
prawnego s³u¿ebnoœci przesy³u, jed-
nak¿e nie wiêcej ni¿ o po³owê czasu 
wymaganego do zasiedzenia.

1W art. 305  kodeksu cywilnego doty-
chczasowa treœæ zosta³a oznaczona jako 
§1 oraz dodano §2, z którego treœci 
wynika, ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u mo¿e 
mieæ jedynie na celu zwiêkszenie 
u¿ytecznoœci przedsiêbiorstwa lub jego 
czêœci.

2W art. 305  wprowadzone zosta³y 
nowe §3 i 4, dotycz¹ce zasad ustano-
wienia s³u¿ebnoœci przesy³u oraz okreœ-
lania wynagrodzenia za obci¹¿enie 
nieruchomoœci ww. s³u¿ebnoœci¹.

2.2. Treœæ projektowanych prze-
pisów kodeksu cywilnego doty-
cz¹cych ustanawiania s³u¿ebnoœci 
przesy³u i okreœlania wynagro-
dzenia 

Projektowana treœæ nowych prze-
pisów kodeksu cywilnego dotycz¹ca 
ustanawiania s³u¿ebnoœci przesy³u 
i okreœlania wynagrodzenia zawarta jest 

2w §3 i 4 dodanych do art. 305  kodeksu 
cywilnego:

§3. Ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u 
nast¹pi z uwzglêdnieniem interesu spo-
³eczno–gospodarczego i uzasadnionego 

interesu w³aœciciela nieruchomoœci, tak 
aby stanowi³a jak najmniejsze obci¹¿enie 
gruntów, na których urz¹dzenia s¹ lub 
maj¹ byæ posadowione.
§4. Odpowiednie wynagrodzenie, o któ-
rym mowa w §1 i 2, okreœla siê uwzglê-
dniaj¹c wysokoœæ wynagrodzeñ usta-
lanych w drodze umowy za podobne 
obci¹¿enia w zbli¿onych okoliczno-
œciach, a w ich braku – obni¿enie u¿y-
tecznoœci lub wartoœci obci¹¿onej nieru-
chomoœci.

Treœæ §3 zobowi¹zuje strony umowy, 
a w szczególnoœci przedsiêbiorcê do 
ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u z jak 
najmniejszym obci¹¿eniem gruntów, na 
których urz¹dzenie ma byæ posado-
wione. Jest to ogólnie znane kryterium, 
dotycz¹ce zasad obci¹¿ania nieru-
chomoœci ró¿nymi ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi i zobowi¹zaniowymi.

Pierwsza czêœæ §4 „..wynagrodzenie 
okreœla siê uwzglêdniaj¹c wysokoœæ wy-
nagrodzeñ ustalanych w drodze umowy 
za podobne obci¹¿enia w zbli¿onych 
okolicznoœciach..” mo¿e znaleŸæ zasto-
sowanie jedynie wtedy, kiedy bêd¹ na 
rynku odpowiednie dane rynkowe, do 
których rzeczoznawcy maj¹tkowi bêd¹ 
mieli pe³ny dostêp.

W takim przypadku potrzebna jest 
zmiana przepisów nakazuj¹cych wpro-
wadzanie aktów notarialnych ustana-
wiaj¹cych ograniczone prawa rzeczowe, 
w tym s³u¿ebnoœci przesy³u, do rejestru 
cen prowadzonego przez oœrodki doku-
mentacji geodezyjno–kartograficznej. 

Wskazany w projekcie nowelizacji 
kodeksu cywilnego sposób okreœlania 
wartoœci s³u¿ebnoœci przesy³u bêdzie 
przydatny w okresie póŸniejszym, kiedy 
na rynku bêdzie odpowiednia iloœæ 
umów ustanawiaj¹cych s³u¿ebnoœci 
przesy³u dla podobnych urz¹dzeñ, 
zlokalizowanych na podobnych nieru-
chomoœciach. 

W drugiej czêœci §4 brak jest wska-
zania, czy obni¿enie wartoœci obci¹¿onej 
nieruchomoœci powinno rekompen-
sowaæ równie¿ obni¿enie wartoœci 
powsta³e na skutek lokalizacji urz¹-
dzenia w istniej¹cym planie miejscowym 
albo w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

3. Projektowana ustawa 
o zmianie ustawy kodeks 
cywilny i ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami

3.1. Uwagi ogólne dotycz¹ce pro-
jektu zmiany ustawy Kodeks 
cywilny i ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami 

Problematyka prawna urz¹dzeñ prze-
sy³owych ci¹gle nasuwa wiele kontro-
wersji pomimo znacz¹cego dorobku dok-
tryny i judykatury. Art. 49 k.c. w brzmie-
niu do 3 sierpnia 2008r. odnosi³ siê 
jedynie do w³asnoœci wymienionych 
w nim urz¹dzeñ, nie odnosi³ siê nato-
miast do praw do gruntu, na którym te 
urz¹dzenia zosta³y wzniesione. Do 
3 sierpnia 2008r. kodeks cywilny nie 
zawiera³ regulacji przewiduj¹cych pra-
wo do cudzego gruntu, które powi¹zane 
by³oby z urz¹dzeniami przesy³owymi. 
Dopiero nowelizacja kodeksu cywil-
nego, która wesz³a w ¿ycie 3 sierpnia 
2008r. wprowadzi³a mo¿liwoœæ regulacji 
stanów prawnych urz¹dzeñ bêd¹cych 
w³asnoœci¹ innych osób ani¿eli przed-
siêbiorca oraz mo¿liwoœæ uregulowania 
praw do gruntów, na których urz¹dzenia 
zosta³y wzniesione bez legitymowania 
siê prawem do nieruchomoœci, poprzez 
wprowadzenie do obiegu prawnego 
nowego rodzaju ograniczonego prawa 
rzeczowego jakim jest s³u¿ebnoœæ 
przesy³u. 

Dla urz¹dzeñ przesy³owych, stano-
wi¹cych cel publiczny istnieje inny 
sposób pozyskiwania praw do dyspo-
nowania nieruchomoœciami na cele ich 
budowy. 

W okresie od 1 sierpnia 1985r. do 
31 grudnia 1997r. by³ to art. 74 ustawy 
o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu 
nieruchomoœci, a od 1 stycznia 1998r. 
jest to art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami. Na mocy ww. prze-
pisów nastêpuje ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomoœci, w drodze 
decyzji, wydawanej przez starostê, wy-
konuj¹cego zadania z zakresu admi-
nistracji rz¹dowej. To ograniczenie 
sposobu korzystania z nieruchomoœci 
jest trudne do zakwalifikowania, w skut-
kach jest podobne do ograniczonego 
prawa rzeczowego. W judykaturze spo-
tyka siê okreœlenie „s³u¿ebnoœæ pub-
liczna”.

Poselski projekt z dnia 10 lipca 2012r. 
ustawy o zmianie ustawy Kodeks cy-
wilny i ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami ma na celu uporz¹dko-
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wanie przepisów k.c. dotycz¹cych w³as-
noœci urz¹dzeñ przesy³owych i zwi¹-
zanych z nimi prawami do gruntu. 
Projektowana ustawa radykalnie zmienia 
równie¿ aktualny przepis art. 124 ustawy 
o gospodarce nieruchomoœciami wpro-
wadzaj¹c do niego s³u¿ebnoœæ przesy³u 
ustanawian¹ w trybie administracyjnym 
na wniosek przedsiêbiorcy, w celu 
budowy urz¹dzeñ bêd¹cych celem 
publicznym. Z powodu zmiany brzmie-
nia przepisu art. 124 u.g.n. zmianie ule-
gaj¹ równie¿ art. 124a, 124b, 125 i 128.

3.2. Projektowane zmiany doty-
cz¹ce ustawy Kodeks cywilny

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks cywilny i ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami powiela czêœciowo 
zmiany, dotycz¹ce statusu prawnego 
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, 
zawarte w projekcie ustawy o zmianie 
ustawy Kodeks cywilny, bêd¹cej od 
7 grudnia 2011r. przedmiotem prac 
parlamentarnych. 

Propozycje zmiany Kodeksu cywil-
nego dotycz¹:
! zmiana brzmienia art. 49 k.c.;
! wprowadzenie §4 i 5 do art. 145;
! zmiana brzmienia art. 241;
! zmiana definicji s³u¿ebnoœci przesy³u 

1w art. 305 ;
! 2uchylenie art. 305  i wprowadzenie 

2aart. 305 ;
! 3zmiana brzmienia art. 305 ;
! 1wprowadzenie nowego art. 285 ;
! nowy art. 3 projektu ustawy reguluj¹cy 

status w³asnoœciowy urz¹dzeñ przesy-
³owych; 

! nowy art. 4 projektu ustawy umo¿-
liwiaj¹cy zamiany s³u¿ebnoœci grun-
towej lub prawa u¿ytkowania na 
s³u¿ebnoœæ przesy³u, z mocy prawa; 

W nowym brzmieniu art. 49 §1 k.c. 
jest rozszerzenie pojêcia urz¹dzenia 
przesy³owego o urz¹dzenia s³u¿¹ce do 
prowadzenia ruchu kolejowego, tram-
wajowego, transportu linowego (np. wy-
ci¹gów narciarskich) i trolejbusowego, 
czy te¿ zapewniaj¹ce ³¹cznoœæ tele-
komunikacyjn¹ oraz inne urz¹dzenia 
podobne, a tak¿e budynki, które s³u¿¹ 
wy³¹cznie do korzystania z tych urz¹-
dzeñ. 

Za urz¹dzenie nie bêdzie móg³ byæ 
uznany lokal, nawet jeœli bêdzie on s³u¿y³ 
wy³¹cznie do korzystania z urz¹dzeñ 
przesy³owych.

Dodatkowo, kryterium zawarte 
w dotychczasowym art. 49 §1 k.c. 

dotycz¹ce zaliczenia urz¹dzeñ do rzeczy 
ruchomych w postaci „je¿eli wchodz¹ 
w sk³ad przedsiêbiorstwa” zosta³o za-
st¹pione kryterium „je¿eli zosta³y trwale 
przy³¹czone do sieci wchodz¹cej w sk³ad 
przedsiêbiorstwa lub zosta³y w tym celu 
wzniesione”.

Przepis art. 145 §4 k.c. umo¿liwia 
stosowanie przepisów o ustanowieniu 
s³u¿ebnoœci drogi koniecznej odpo-
wiednio do ustanowienia s³u¿ebnoœci 
gruntowej, umo¿liwiaj¹cej w³aœci-
cielowi nieruchomoœci dostêp do pub-
licznej sieci wodoci¹gowej, kana-
lizacyjnej, energetycznej, gazowej, 
telekomunikacyjnej lub podobnej, je¿eli 
jest to niezbêdne do korzystania z tej 
nieruchomoœci, zgodnie z jej przezna-
czeniem. 

Z kolei przepis art. 145 §5 k.c. daje 
mo¿liwoœæ w³aœcicielowi nieruchomoœci 
w³adn¹cej przeniesienia s³u¿ebnoœci 
gruntowej ustanowionej na podstawie §4 
na przedsiêbiorcê wraz z w³asnoœci¹ tych 
urz¹dzeñ. S³u¿ebnoœæ gruntowa staje siê 
wówczas s³u¿ebnoœci¹ przesy³u, z chwil¹ 
jej nabycia przez przedsiêbiorcê. 

Wed³ug nowego brzmienia art. 241 
k.c., wraz z wygaœniêciem u¿ytkowania 
wieczystego wygasaj¹ ci¹¿¹ce na nim 
obci¹¿enia. Jednak¿e w przypadku 
nabycia w³asnoœci nieruchomoœci przez 
u¿ytkownika wieczystego prawa te 
obci¹¿aj¹ nieruchomoœæ.

1W nowym brzmieniu art. 305  k.c. 
jest na nowo zdefiniowana s³u¿ebnoœæ 
przesy³u, która jest rozumiana jako 
obci¹¿enie nieruchomoœci na rzecz 
przedsiêbiorcy prawem do wybudo-
wania urz¹dzeñ przesy³owych i ko-
rzystania z nieruchomoœci, zgodnie 
z przeznaczeniem tych urz¹dzeñ. S³u¿eb-
noœæ przesy³u mo¿e mieæ jedynie na celu 
zwiêkszenie u¿ytecznoœci przedsiê-
biorstwa lub jego czêœci. 

2aNowy art. 305  k.c. stanowi pod-
stawê do regulowania stanów fak-
tycznych powsta³ych zarówno przed, jak 
i po wejœciu w ¿ycie ustawy. Nawi¹zuje 
do art. 231 k.c. i jest przepisem szcze-
gólnym do tego przepisu. Oprócz tego 

2aw art. 305  §5 jest wprowadzone 
uprawnienie w³aœciciela obci¹¿onej nie-
ruchomoœci do dochodzenia wyna-
grodzenia za korzystanie przez przed-
siêbiorcê z nieruchomoœci bez podstawy 
prawnej przed ustanowieniem s³u¿eb-
noœci.

3W nowym brzmieniu art. 305  §2 jest 
zlikwidowana mo¿liwoœæ wygaœniêcia 
s³u¿ebnoœci przesy³u wraz z likwidacj¹ 
przedsiêbiorcy. Wed³ug nowego brzmie-
nia ww. przepisu s³u¿ebnoœæ przesy³u 

wygasa najpóŸniej wraz z trwa³ym 
zaprzestaniem dzia³alnoœci przed-
siêbiorstwa w zakresie wymagaj¹cym 
korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych.

1W nowym art. 285  k.c. jest zawarta 
mo¿liwoœæ ustanowienia s³u¿ebnoœci 
gruntowej na prawie u¿ytkowania 
wieczystego oraz istnieje równie¿ 
mo¿liwoœæ ustanowienia s³u¿ebnoœci 
gruntowej na rzecz ka¿doczesnego 
u¿ytkownika wieczystego. Przepis ten 
odnosi siê równie¿ do s³u¿ebnoœci 
przesy³u z uwagi na treœæ istniej¹cego 

4art. 305  k.c. 

W art. 3 projektu ustawy jest zawarta 
regulacja statusu w³asnoœciowego urz¹-
dzeñ przesy³owych wybudowanych 
przed wejœciem w ¿ycie projektowanej 
ustawy.

W art. 4 projektu ustawy jest zawarte 
uprawnienie do zamiany s³u¿ebnoœci 
gruntowej lub prawa u¿ytkowania, 
nabytych przez przedsiêbiorcê przed 
wejœciem w ¿ycie ustawy, upraw-
niaj¹cych do wybudowania urz¹dzeñ 
przesy³owych i korzystania z nieru-
chomoœci, na s³u¿ebnoœæ przesy³u, 
z mocy prawa.

W art. 5 projektu ustawy jest za-
mieszczona dyspozycja stosowania 
przepisów art. 3 i 4 projektu ustawy do 
prawa u¿ytkowania wieczystego.

Art. 6 projektu ustawy rozstrzyga 
o przepisach stosowanych w postê-
powaniach wszczêtych przed wejœciem 
w ¿ycie ustawy, a jeszcze nie zakoñ-
czonych.

3.3. Projektowane zmiany doty-
cz¹ce ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami

Radykalnej zmianie podlega istnie-
j¹ca treœæ art. 124 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami. Dotyczy ona natury 
prawa ustanawianego na podstawie tego 
przepisu. Wed³ug nowego brzmienia 
art. 124 ust.1 dotychczasowe ogra-
niczenie sposobu korzystania z nieru-
chomoœci jest ograniczonym prawem 
rzeczowym – s³u¿ebnoœci¹ przesy³u. 
S³u¿ebnoœæ przesy³u bêdzie ustanawiana 
w trybie administracyjnym, decyzj¹ 
starosty, wykonuj¹cego zadania z zakre-
su administracji rz¹dowej.

S³u¿ebnoœæ przesy³u bêdzie usta-
nawiana tylko na wniosek przed-
siêbiorcy, tryb z urzêdu zostanie 
zlikwidowany, a podmioty publiczne 
mog¹ w razie potrzeby korzystaæ z pe³-
nego postêpowania wyw³aszczenio-
wego.
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Przepis dotychczasowego art. 124 
ust. 6 jest zbêdny poniewa¿ uprawnienie 
to objête jest treœci¹ s³u¿ebnoœci przesy³u 

1(nowe brzmienie art. 305  k.c.). Równie¿ 
zbêdny jest przepis art. 124 ust. 7, po-
niewa¿ zastêpuje go uprawnienie do 
ujawnienia s³u¿ebnoœci przesy³u w ksiê-
dze wieczystej na podstawie ustawy 
o ksiêgach wieczystych i hipotece.

Na skutek tego, ¿e uprawnionym do 
wyst¹pienia z wnioskiem o ustanowienie 
s³u¿ebnoœci przesy³u jest tylko przed-
siêbiorca, zbêdny jest równie¿ art. 124 
ust. 8 u.g.n., wy³¹czaj¹cy starostê z roz-
poznawania sprawy zmierzaj¹cej do 
ustanowienia prawa do zajêcia nieru-
chomoœci. W zwi¹zku ze zmian¹ art. 124 
u.g.n. zmianie podlegaj¹ tak¿e przepisy 
art. 124a, 124b ust. 3 i 125 ust. 1 i 128 
ust. 4.

Poni¿ej przytoczone zosta³o nowe 
brzmienie proponowanego art. 124 u.g.n:
„Art. 124. 1. Przedsiêbiorca, który ma 
realizowaæ inwestycjê celu publicznego, 
mo¿e ¿¹daæ ustanowienia odpowiedniej 
s³u¿ebnoœci przesy³u w zamian za wyna-
grodzenie, je¿eli w³aœciciel lub u¿yt-
kownik wieczysty nieruchomoœci nie 
wyra¿a zgody na jej ustanowienie. O ¿¹-
daniu rozstrzyga starosta, wykonuj¹cy 
zadanie z zakresu administracji rz¹-
dowej. Ustanowienie s³u¿ebnoœci nastê-
puje zgodnie z planem miejscowym, 
a w przypadku braku planu, zgodnie z de-
cyzj¹ o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 
2. Postêpowanie w sprawie usta-
nowienia s³u¿ebnoœci winno byæ poprze-
dzone negocjacjami w sprawie ustano-
wienia tej s³u¿ebnoœci w drodze umowy. 
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty 
z przeprowadzonych negocjacji.  
3. W przypadku nadania decyzji o usta-
nowieniu s³u¿ebnoœci przesy³u rygoru 
natychmiastowej wykonalnoœci przed-
siêbiorca jest uprawniony do nie-
zw³ocznego zajêcia nieruchomoœci 
i korzystania z niej zgodnie z treœci¹ 
s³u¿ebnoœci, okreœlonej w decyzji. 
4. Niezw³ocznie po wybudowaniu urz¹-
dzeñ przesy³owych na przedsiêbiorcy 
ci¹¿y obowi¹zek przywrócenia nieru-
chomoœci do w³aœciwego stanu. W razie 
wyrz¹dzenia szkody w nieruchomoœci, 
nieobjêtej wynagrodzeniem za usta-
nowienie s³u¿ebnoœci przesy³u, w³aœ-
ciciel nieruchomoœci lub u¿ytkownik 
wieczysty mo¿e ¿¹daæ stosownego 
odszkodowania. 
5. Je¿eli wykonywanie s³u¿ebnoœci prze-
sy³u, ustanowionej w zwi¹zku z realizacj¹ 
inwestycji celu publicznego, unie-
mo¿liwia w³aœcicielowi albo u¿ytkow-

nikowi wieczystemu dalsze prawid³owe 
korzystanie z nieruchomoœci w sposób 
dotychczasowy albo w sposób zgodny 
z jej dotychczasowym przeznaczeniem, 
mo¿e on ¿¹daæ, aby przedsiêbiorca naby³ 
od niego za wynagrodzeniem w³asnoœæ 
albo u¿ytkowanie wieczyste nieru-
chomoœci. O ¿¹daniu rozstrzyga w drodze 
decyzji starosta, wykonuj¹cy zadanie 
z zakresu administracji rz¹dowej.
6. Postanowienie ust. 1 – 4 stosuje siê 
tak¿e w celu ustanowienia odpowiedniej 
s³u¿ebnoœci osobistej na rzecz przed-
siêbiorcy uprawniaj¹cej do korzystania 
z nieruchomoœci na oznaczony czas 
w celu wybudowania na s¹siedniej 
nieruchomoœci urz¹dzeñ przesy³owych 
w ramach inwestycji celu publicznego.
7. W zakresie urz¹dzeñ ³¹cznoœci 
publicznej decyzjê w sprawie usta-
nowienia s³u¿ebnoœci przesy³u starosta, 
wykonuj¹cy zadanie z zakresu admi-
nistracji rz¹dowej, wydaje w uzgod-
nieniu z Prezesem Urzêdu Komunikacji 
Elektronicznej.”

4.1. Uwagi ogólne dotycz¹ce 
potrzeby wprowadzenia projek-
towanej ustawy o korytarzach 
przesy³owych do polskiego syste-
mu prawnego

Zaopatrzenie ogó³u spo³eczeñstwa 
w energiê elektryczn¹, paliwa, gaz, parê 
i ciep³o jest zaliczane do potrzeb pod-
stawowych. Dlatego budowa i utrzy-
mywanie urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej, s³u¿¹cych do przesy³ania 
p³ynów, pary, gazów i energii ele-
ktrycznej, a tak¿e innych obiektów 
i urz¹dzeñ niezbêdnych do korzystania 
z tych urz¹dzeñ jest celem publicznym 
wed³ug art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy o gos-
podarce nieruchomoœciami. 

Podstawow¹ form¹ dostarczania me-
diów od Ÿród³a do odbiorcy s¹ urz¹dzenia 
przesy³owe i dystrybucyjne, lokali-
zowane pod ziemi¹, na ziemi i nad 
ziemi¹. Ogó³ tych urz¹dzeñ tworzy 
infrastrukturê liniow¹, a urz¹dzenia 
przesy³owe s¹ czêœci¹ infrastruk-
turalnych inwestycji liniowych. Reali-
zacja tych inwestycji wymaga pozys-
kania praw do dysponowania nieru-
chomoœciami na cele budowy od znacz-
nej iloœci w³aœcicieli i u¿ytkowników 
wieczystych nieruchomoœci. Oprócz 

4. Projektowana ustawa 
o korytarzach przesy-
³owych 

tego, przewa¿aj¹ca iloœæ urz¹dzeñ prze-
sy³owych i dystrybucyjnych istniej¹cych 
na nieruchomoœciach zosta³a wzniesiona 
w latach ubieg³ych bez udokumen-
towanego stanu prawnego do tych 
nieruchomoœci, co powoduje koniecz-
noœæ uregulowania tzw. „zasz³oœci”.

Wed³ug dostêpnych informacji d³u-
goœæ urz¹dzeñ przesy³owych i dystry-
bucyjnych w Polsce bêd¹cych przed-
miotem ustawy Prawo energetyczne 
wynosi:
! sieci elektroenergetyczne 650 tys. km;
! sieci gazowe 105 tys. km;
! sieci ciep³ownicze 16 tys. km.

Wstêpne analizy wskazuj¹, ¿e upo-
rz¹dkowanie stanu prawnego urz¹dzeñ 
dotyczy liczby ca 20 milionów dzia³ek. 
Istniej¹ce sposoby pozyskiwania praw 
do dysponowania nieruchomoœciami na 
cele budowlane oraz istniej¹ce przepisy 
do regulacji stanów prawnych urz¹dzeñ 
wzniesionych na „cudzych” nieru-
chomoœciach s¹ niespójne i skutkuj¹ 
d³ugotrwa³ymi postêpowaniami s¹do-
wymi. Dosyæ czêsto zdarza siê, ¿e 
pojedynczy w³aœciciel gruntu mo¿e 
skutecznie na wiele lat zablokowaæ 
realizacjê inwestycji liniowej. 

Dlatego zaistnia³a pilna potrzeba 
opracowania projektu ustawy, która 
kompleksowo rozwi¹¿e powy¿sze prob-
lemy, zwi¹zane przede wszystkim 
z regulacj¹ stanów prawnych istnie-
j¹cych urz¹dzeñ jak równie¿ z realizacj¹ 
planowanych urz¹dzeñ infrastruktury 
technicznej, bêd¹cych przedmiotem 
ustawy Prawo energetyczne:
! energii elektrycznej;
! gazów, w tym dwutlenku wêgla;
! ciep³a;
! ropy naftowej i produktów naftowych.

Tak¹ ustaw¹ jest projektowana usta-
wa o korytarzach przesy³owych, przy-
gotowana przez Ministerstwo Gospo-
darki, której wersja nr 5.2 z dnia 5 grud-
nia 2012r. zosta³a przes³ana do Rady 
Ministrów.
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Projektowane rozwi¹zania ustawowe 
dotycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:
! zniesienie barier hamuj¹cych inwe-

stycje w urz¹dzenia przesy³owe po-
przez usprawnienie procedur admi-
nistracyjnych;

! okreœlenie kompleksowej procedury 
w zakresie ustalania odszkodowania 
z tytu³u ustanowienie s³u¿ebnoœci 
przesy³u;

! w odniesieniu do ju¿ wybudowanych 
urz¹dzeñ przesy³owych o nieure-
gulowanym stanie prawnym – stwo-
rzenie rozwi¹zañ prawnych, które 
w sytuacjach zagro¿enia celu pub-
licznego musz¹ byæ objête szczególn¹ 
ochron¹ zapewniaj¹c¹ ich funkcjo-
nowanie.

Celem ustawy jest stworzenie odpo-
wiednich i stabilnych warunków dla 
realizacji celu publicznego w postaci 
zak³adania, utrzymania oraz moder-
nizowania infrastruktury technicznej 
niezbêdnej do zapewnienia nieprzer-
wanego dostarczania energii elektrycz-
nej, gazów, w tym dwutlenku wêgla, 
ciep³a, ropy naftowej i produktów 
naftowych.

4.2. Zakres rzeczowy projek-
towanej ustawy o korytarzach 
przesy³owych 

Zakres rzeczowy ustawy o kory-
tarzach przesy³owych obejmuje: 
! przepisy ogólne (art. 1 ÷ 3); 
! planowanie lokalizacji urz¹dzeñ prze-

sy³owych (art. 4 ÷ 10);
! ustanawianie korytarza przesy³owego 

dla nowych urz¹dzeñ (art. 11 ÷ 34); 
! udzielanie pozwolenia na budowê 

urz¹dzeñ w korytarzu przesy³owym 
(art. 35 ÷ 41);

! okreœlanie korytarza przesy³owego dla 
istniej¹cych urz¹dzeñ (art. 42);

! lokalizowanie kolejnych urz¹dzeñ 
przesy³owych oraz innych urz¹dzeñ 
w korytarzu przesy³owym (art. 43 ÷ 46);

! ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u oraz 
gospodarowanie gruntami w obszarze 
korytarza przesy³owego (art. 47 ÷ 51);

! ustalanie i przyznawanie odszkodowa-
nia z tytu³u obci¹¿enia nieruchomoœci 
s³u¿ebnoœci¹ przesy³u (art. 52 ÷ 67); 

! zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych 
(art. 68 ÷ 77);

! przepisy przejœciowe i koñcowe 
(art. 78 ÷ 80).

4.3. Definicje zawarte w projekcie 
ustawy o korytarzach przesy³owych

W projektowanej ustawie o kory-
tarzach przesy³owych w wersji nr 5.2 
z dnia 5 grudnia 2012r. na potrzeby 
ustawy s¹ zamieszczone definicje pojêæ 
zwi¹zanych z urz¹dzeniami bêd¹cymi 
przedmiotem ustawy Prawo energe-
tyczne:
1. korytarz przesy³owy - wyodrêb-

niony pod wzglêdem prawnym 
teren niezbêdny do posadowienia 
urz¹dzeñ przesy³owych i eksplo-
atacji tych urz¹dzeñ zgodnie z ich 
przeznaczeniem;

2. korytarz przesy³owy o znaczeniu 
lokalnym - korytarz przesy³owy 
ustanawiany na terenie jednego 
powiatu;

3. korytarz przesy³owy o znaczeniu 
ponadlokalnym - korytarz prze-
sy³owy ustanawiany na terenie 
dwóch lub wiêcej powiatów oraz 
korytarz przesy³owy ustanawiany 
dla urz¹dzenia przesy³owego o zna-
czeniu krajowym;

4. przedsiêbiorca przesy³owy - przed-
siêbiorca w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej 
(Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447, 
z póŸn. zm.) wykonuj¹cy dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹:
a) w zakresie przesy³ania lub dy-
strybucji energii elektrycznej, ga-
zów, ciep³a, ropy naftowej i pro-
duktów naftowych oraz dopro-
wadzania lub odprowadzania dwu-
tlenku wêgla;
b) wytwarzania energii elektrycznej, 
je¿eli realizuje inwestycjê w zakresie 
urz¹dzenia przesy³owego;
c) podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania substancji, je¿eli 
realizuje inwestycjê w zakresie 
urz¹dzenia przesy³owego.

5. urz¹dzenie przesy³owe – umiesz-
czone pod powierzchni¹ gruntu, na 
gruncie lub nad gruntem ci¹gi 
drena¿owe, urz¹dzenia techniczne 
i obiekty s³u¿¹ce do doprowadzania 
lub odprowadzania energii ele-
ktrycznej, gazów w tym dwutlenku 
wêgla, ciep³a, ropy naftowej i pro-
duktów naftowych, wody, odbioru 
œcieków oraz p³ynów niezbêdnych 
do budowy i funkcjonowania pod-
ziemnych bezzbiornikowych syste-
mów magazynowania gazów, ropy 
naftowej i produktów ropopochod-
nych, wraz z instalacjami, urz¹-
dzeniami i obiektami niezbêdnymi 
do ich  prawid³owej eksploatacji; 

6. urz¹dzenie przesy³owe o znacze-
niu krajowym – sieci elektro-
energetyczne wysokich napiêæ, 
sieci gazowe wysokiego ciœnienia, 
ruroci¹gi przesy³owe dalekosiê¿ne 
s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej 
i produktów ropopochodnych;

7. urz¹dzenie przesy³owe pod-
ziemne – urz¹dzenie przesy³owe 
u³o¿one pod powierzchni¹ gruntu 
albo na dnie lub pod dnem zbiornika 
lub cieku wodnego; 

8. urz¹dzenie przesy³owe naziemne 
– urz¹dzenie przesy³owe u³o¿one na 
gruncie lub nad gruntem w taki 
sposób, ¿e przeœwit miêdzy nim 
a powierzchni¹ gruntu uniemo¿li-
wia korzystanie z gruntu znajdu-
j¹cego siê pod urz¹dzeniem przesy-
³owym do innych celów ni¿ przesy³ 
lub dystrybucja; 

9. urz¹dzenie przesy³owe nadziem-
ne – urz¹dzenie przesy³owe zawie-
szone w taki sposób, ¿e grunt znaj-
duj¹cy siê pod nim mo¿e byæ 
w ograniczonym zakresie wyko-
rzystany do innych celów ni¿ 
przesy³ lub dystrybucja; 

10. obiekt naziemny – element sta-
nowi¹cy czêœæ urz¹dzenia prze-
sy³owego nadziemnego lub pod-
ziemnego umiejscowiony na grun-
cie albo nad gruntem w taki sposób, 
¿e uniemo¿liwia korzystanie z grun-
tu znajduj¹cego siê pod obiektem do 
innych celów ni¿ przesy³ lub 
dystrybucja.

Inwestycje w zakresie urz¹dzeñ prze-
sy³owych s¹ celami publicznymi w rozu-
mieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. 
z 2010r. nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.).

4.4. Planowanie lokalizacji urz¹-
dzeñ przesy³owych 

Ustawa o korytarzach przesy³owych 
okreœla zasady dotycz¹ce lokalizacji 
urz¹dzeñ przesy³owych:
! planowanie lokalizacji urz¹dzeñ prze-

sy³owych o znaczeniu krajowym 
okreœlane jest w planie zagospo-
darowania przestrzennego wojewódz-
twa;

! planowanie lokalizacji innych urz¹-
dzeñ (oprócz urz¹dzeñ energetycznych 
o napiêciu poni¿ej 1 kV i urz¹dzeñ 
gazowych o ciœnieniu poni¿ej 10 kPa) 
okreœlane jest w planie lokalizacji 
urz¹dzeñ przesy³owych;

! plan lokalizacji okreœla granice stref 
lokalizacji urz¹dzeñ przesy³owych;
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! ustalenia planu lokalizacji uwzglê-
dniane s¹ w studium uwarunkowañ 
oraz w miejscowym planie zagos-
podarowania przestrzennego;

! projekt planu lokalizacji opracowuje 
organ wykonawczy gminy na pod-
stawie planu zaopatrzenia w ciep³o, 
energiê elektryczn¹ i paliwo gazowe, 
uchwalonego przez radê gminy;

! plan lokalizacji uchwala rada gminy po 
stwierdzeniu jego zgodnoœci z planem 
zaopatrzenia;

! plan lokalizacji sk³ada siê z czêœci 
tekstowej i z czêœci graficznej opra-
cowanej na urzêdowych kopiach mapy 
zasadniczej albo kopiach map katas-
tralnych; 

! plan lokalizacji jest aktem prawa 
miejscowego.

4.5. Ustanawianie korytarza prze-
sy³owego dla nowych urz¹dzeñ 
przesy³owych 

Ustanawianie korytarza przesy³o-
wego nastêpuje dla nowych urz¹dzeñ 
przesy³owych na wniosek przedsiê-
biorcy przesy³owego.

Decyzjê o ustanowieniu korytarza 
przesy³owego wydaje w³aœciwy miej-
scowo:
! starosta – w odniesieniu do korytarza 

przesy³owego o znaczeniu lokalnym;
! wojewoda – w odniesieniu do kory-

tarza przesy³owego o znaczeniu po-
nadlokalnym oraz korytarza o zna-
czeniu lokalnym, je¿eli w jego gra-
nicach lokalizowane bêdzie urz¹-
dzenie przesy³owe o znaczeniu krajo-
wym, a tak¿e w odniesieniu do ko-
rytarza przesy³owego o znaczeniu 
lokalnym lub korytarza o znaczeniu po-
nadlokalnym realizowanego w czêœci 
lub w ca³oœci na terenie zamkniêtym.

Decyzja o ustanowieniu korytarza 
przesy³owego jest wydawana w terminie 
90 dni od z³o¿enia kompletnego wniosku 
przez przedsiêbiorcê przesy³owego.

W przypadku niewydania przez 
w³aœciwy organ decyzji w terminie 90 
dni, organ wy¿szego stopnia wymierza 
karê w wysokoœci 500 z³ za ka¿dy dzieñ 
opóŸnienia. 

Szerokoœæ korytarza przesy³owego 
okreœla w³aœciwy organ w decyzji 
o ustanowieniu korytarza bior¹c pod 
uwagê:
! rodzaj urz¹dzenia;
! konstrukcjê urz¹dzenia; 
! charakter i lokalizacjê urz¹dzenia;

! szerokoœæ korytarza przesy³owego 
okreœlon¹ we wniosku przedsiêbiorcy;

! szerokoœæ korytarza przesy³owego 
okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu ministra 
w³aœciwego do spraw gospodarki.

Decyzja o ustanowieniu korytarza 
przesy³owego zawiera:
! okreœlenie linii rozgraniczaj¹cych 

obszar ustanawianego korytarza prze-
sy³owego na mapie w skali 1:500, 
1:1000, 1:2000 lub 1:5000;

! okreœlenie linii rozgraniczaj¹cych 
obszar inwestycji, o ile s¹ one 
odmienne ni¿ linie rozgraniczaj¹ce 
obszar ustanawianego korytarza prze-
sy³owego;

! warunki realizacji inwestycji w zakre-
sie urz¹dzenia przesy³owego;

! warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony 
œrodowiska i zdrowia ludzi, ochrony 
dóbr kultury, ochrony przyrody oraz 
obronnoœci pañstwa;

! wymagania dotycz¹ce ochrony uza-
sadnionych interesów osób trzecich;

! wykaz nieruchomoœci lub ich czêœci, 
zgodnie z ewidencj¹ gruntów i budyn-
ków, w stosunku do których przedsiê-
biorca przesy³owy nie posiada prawa 
do dysponowania nieruchomoœci¹ na 
cele budowlane, w celu zlokalizowania 
urz¹dzenia przesy³owego w korytarzu 
przesy³owym;

! oznaczenie nieruchomoœci zgodnie 
z ewidencj¹ gruntów i budynków, na 
których ustanawia siê korytarz prze-
sy³owy i które zostan¹ obci¹¿one 
s³u¿ebnoœci¹ przesy³u.

Ostateczna decyzja o ustanowieniu 
korytarza przesy³owego stanowi pod-
stawê do dokonywania wpisów w ksiê-
dze wieczystej, a przypadku braku ksiêgi 
wieczystej dokumenty wraz z informacj¹ 
o ustanowieniu korytarza przesy³owego 
sk³adane s¹ do zbioru dokumentów.

W projekcie ustawy o korytarzach 
przesy³owych zamieszczona jest dele-
gacja dla Ministra Gospodarki w sprawie 
okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia sze-
rokoœci korytarzy przesy³owych dla 
urz¹dzeñ przesy³owych:
! elektroenergetycznych, 
! gazowych, 
! ciep³owniczych (pary i wody gor¹cej), 
! ruroci¹gów przesy³owych daleko-

siê¿nych s³u¿¹cych do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych. 

Do gruntów rolnych i leœnych 
wskazanych w decyzji o ustanowieniu 
korytarza przesy³owego lub w decyzji 

o okreœleniu korytarza przesy³owego 
oraz w decyzji o lokalizacji urz¹dzenia 
przesy³owego w korytarzu przesy³owym 
nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych, z wyj¹tkiem przepisów 
okreœlaj¹cych wysokoœæ jednorazowego 
odszkodowania za przedwczesny wyr¹b 
drzewostanu.

Analogicznie, z zastrze¿eniem wy-
j¹tków przewidzianych w ustawie 
o korytarzach przesy³owych nie stosuje 
siê ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

4.6. Pozwolenie na budowê urz¹-
dzeñ przesy³owych

Ostateczna decyzja o ustanowieniu 
korytarza przesy³owego stanowi tytu³ 
prawny do dysponowania nierucho-
moœciami na cele budowlane.

Pozwolenie na budowê urz¹dzenia 
przesy³owego, którego lokalizacjê usta-
lono w decyzji o ustanowieniu korytarza 
przesy³owego wydaje organ, który wyda³ 
decyzjê o ustanowieniu korytarza prze-
sy³owego. Na wniosek przedsiêbiorcy 
przesy³owego w decyzji o ustanowieniu 
korytarza przesy³owego w³aœciwy organ 
udziela tak¿e pozwolenia na budowê 
urz¹dzenia przesy³owego i zatwierdza 
projekt budowlany.

W decyzji o pozwoleniu na budowê 
w³aœciwy organ zezwala na usuniêcie 
drzew i krzewów znajduj¹cych siê na 
nieruchomoœciach wskazanych w de-
cyzji o ustanowieniu korytarza przesy-
³owego. W ww. decyzji organ mo¿e 
zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê przesy-
³owego do przesadzenia drzew lub 
krzewów we wskazanym miejscu lub 
zast¹pienia ich innymi drzewami lub 
krzewami. Do wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowê urz¹-
dzenia przesy³owego albo do wniosku 
o ustanowieniu korytarza przesy³owego 
na nieruchomoœci zadrzewionej jest 
za³¹czana:
! inwentaryzacja drzew lub krzewów, 

z wyszczególnieniem gatunku oraz 
obwodu pnia na wysokoœci 130 cm;

! przeznaczenie i dotychczasowy spo-
sób wykorzystania terenu, na którym 
rosn¹ drzewa lub krzewy.

Do wniosku o pozwolenie na budowê 
urz¹dzenia przesy³owego albo do wnios-
ku o wydanie decyzji o ustanowieniu 
korytarza przesy³owego o znaczeniu po-
nadlokalnym za³¹czany jest tylko opis 
taksacyjny drzewostanu.
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Op³aty za usuniêcie drzew i krzewów 
oraz koszty ich usuniêcia i uprz¹tniêcia 
ponosi przedsiêbiorca przesy³owy.

W przypadku wydania decyzji o usta-
nowieniu korytarza przesy³owego na 
gruntach leœnych Skarbu Pañstwa, bê-
d¹cych w zarz¹dzie PGL Lasy Pañ-
stwowe w³aœciwe Nadleœnictwo jest 
zobowi¹zane dokonaæ wycinki drzew 
i krzewów oraz ich uprz¹tniêcia, w ter-
minie ustalonym z przedsiêbiorc¹ 
przesy³owym. Drewno z usuniêtych 
drzew jest w³asnoœci¹ PGL Lasy 
Pañstwowe.

Pozwolenie na budowê urz¹dzenia 
przesy³owego stanowi zobowi¹zanie dla 
w³aœciciela lub u¿ytkownika wie-
czystego nieruchomoœci do udostê-
pnienia nieruchomoœci w terminie 
ustalonym w pozwoleniu, który nie mo¿e 
byæ krótszy ni¿ 30 dni od dnia, w którym 
pozwolenie sta³o siê ostateczne. Obo-
wi¹zek udostêpnienia nieruchomoœci 
podlega egzekucji administracyjnej.

4.7. Okreœlanie korytarza prze-
sy³owego dla istniej¹cych urz¹dzeñ 
przesy³owych

Okreœlanie korytarza przesy³owego 
nastêpuje dla urz¹dzeñ przesy³owych 
istniej¹cych na nieruchomoœci w dniu 
wejœcia w ¿ycie ustawy o korytarzach 
przesy³owych, na wniosek w³adaj¹cych 
urz¹dzeniami przedsiêbiorców prze-
sy³owych.

Decyzjê o okreœleniu korytarza 
przesy³owego wydaje w³aœciwy organ 
(starosta lub wojewoda).

Organ nie mo¿e odmówiæ wydania 
decyzji o okreœleniu korytarza prze-
sy³owego dla istniej¹cego urz¹dzenia 
przesy³owego, je¿eli w³aœciwy organ 
nadzoru budowlanego nie nakaza³ 
rozbiórki tego urz¹dzenia.

Decyzja o okreœleniu korytarza 
przesy³owego powinna byæ wydana 
w terminie 30 dni od dnia wp³yniêcia 
wniosku o jej wydanie. W przypadku nie 
wydania decyzji w ww. terminie wy-
mierzana jest organowi kara pieniê¿na 
w wysokoœci 500 z³ za ka¿dy dzieñ 
zw³oki.

4.8. Lokalizowanie kolejnych urz¹-
dzeñ przesy³owych oraz innych 
urz¹dzeñ w korytarzu przesy³o-
wym

Decyzjê o lokalizacji kolejnych 
urz¹dzeñ przesy³owych w istniej¹cym 
korytarzu przesy³owym wydaje organ, 
który wyda³ decyzjê o ustanowieniu lub 
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okreœleniu korytarza przesy³owego na 
wniosek przedsiêbiorcy przesy³owego.

Je¿eli kolejne urz¹dzenie przesy³owe 
w ca³oœci mieœci siê w istniej¹cym ju¿ 
korytarzu przesy³owym, nie mo¿na od-
mówiæ lokalizacji takiego urz¹dzenia, 
o ile nie narusza to przepisów odrêbnych, 
ani te¿ nie bêdzie utrudniaæ korzystania 
z istniej¹cych urz¹dzeñ przesy³owych. 

Je¿eli korytarz przesy³owy wyma-
gany dla kolejnego urz¹dzenia prze-
sy³owego okreœlonego we wniosku 
przedsiêbiorcy przesy³owego nie mieœci 
siê w ca³oœci w utworzonym korytarzu 
przesy³owym, wówczas w decyzji 
ustalany jest szerszy obszar korytarza 
przesy³owego, z uwzglêdnieniem ³¹cznie 
obszarów korytarzy przesy³owych o sze-
rokoœci okreœlonej zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Gospodarki.

W istniej¹cym korytarzu prze-
sy³owym ustanowionym dla urz¹dzeñ 
energetycznych, w³aœciwy organ, po 
zasiêgniêciu opinii w³aœciwego przed-
siêbiorcy przesy³owego, mo¿e wydaæ 
decyzjê o lokalizacji urz¹dzeñ wodo-
ci¹gowo–kanalizacyjnych oraz teleko-
munikacyjnych, je¿eli urz¹dzenia te 
w ca³oœci mieszcz¹ siê w istniej¹cym ju¿ 
korytarzu przesy³owym oraz je¿eli nie 
bêd¹ zagra¿a³y bezpieczeñstwu fun-
kcjonowania istniej¹cych urz¹dzeñ 
przesy³owych. 

4.9. Ustanawianie s³u¿ebnoœci 
przesy³u z mocy prawa w obszarze 
korytarza przesy³owego

G³ówne zasady dotycz¹ce ustana-
wiania s³u¿ebnoœci przesy³u:
! s³u¿ebnoœæ przesy³u ustanawiana jest 

w dniu, w którym decyzja o usta-
nowieniu lub okreœleniu korytarza 
przesy³owego sta³a siê ostateczna lub 
w dniu, w którym decyzja o lokalizacji 
kolejnych urz¹dzeñ w korytarzu sta³a 
siê ostateczna;

! s³u¿ebnoœæ przesy³u ustanawiana jest 
na nieruchomoœciach wskazanych we 
wniosku o ustanowienie, okreœlenie 
korytarza lub we wniosku o lokalizacjê 
kolejnego urz¹dzenia w korytarzu;

! s³u¿ebnoœæ przesy³u obci¹¿a tak¿e 
u¿ytkowanie wieczyste;

! rekompensat¹ jest odszkodowanie, 
a nie wynagrodzenie;

! wysokoœæ odszkodowania okreœlana 
jest na podstawie ustawy (algorytm 
ustawowy);

! nie ustanawia siê s³u¿ebnoœci przesy³u 
na gruntach po³o¿onych w granicach 
pasa drogowego oraz dla przy³¹czy.

4.10. Uprawnienia przedsiêbiorcy 
przesy³owego i ograniczenia spo-
sobu u¿ytkowania gruntu w obsza-
rze korytarza przesy³owego przez 
w³aœciciela lub u¿ytkownika wie-
czystego nieruchomoœci

Nieruchomoœæ zostaje obci¹¿ona 
s³u¿ebnoœci¹ przesy³u na rzecz przed-
siêbiorcy z mocy prawa z dniem, 
w którym decyzja o ustanowieniu kory-
tarza przesy³owego (dla nowych urz¹-
dzeñ), o okreœleniu korytarza prze-
sy³owego (dla istniej¹cych urz¹dzeñ) 
albo o lokalizacji kolejnego urz¹dzenia 
w korytarzu przesy³owym sta³a siê 
ostateczna.

Zakres uprawnieñ przedsiêbiorcy:
! posadowienie w korytarzu prze-

sy³owym, zgodnie z decyzj¹ o usta-
nowieniu korytarza przesy³owego, 
urz¹dzenia przesy³owego odpo-
wiedniego do rodzaju inwestycji 
wymienionej w tej decyzji; 

! utrzymywanie, eksploatacja, kon-
serwacja i remont, usuwanie awarii, 
przebudowa lub odbudowa urz¹dzenia 
przesy³owego; 

! wstêp lub wjazd, w tym sprzêtem 
ciê¿kim na teren nieruchomoœci 
obci¹¿onej s³u¿ebnoœci¹ przesy³u 
w celu wykonania ww. czynnoœci.

Ustawa jednoznacznie rozstrzyga 
o mo¿liwoœci ustanowienia s³u¿ebnoœci 
przesy³u na prawie u¿ytkowania wie-
czystego. W kodeksie cywilnym brak jest 
do tej pory mo¿liwoœci ustanawiania 
s³u¿ebnoœci przesy³u na prawie u¿yt-
kowania wieczystego.

W³aœciciel (u¿ytkownik wieczysty) 
nieruchomoœci w obszarze korytarza 
przesy³owego jest ograniczony poni¿-
szymi zakazami:
! zakaz wznoszenia budynków miesz-

kalnych; 
! zakaz lokalizowania innych obiektów 

budowlanych, tak¿e tymczasowych; 
! zakaz istotnej zmiany ukszta³towania 

lub przeznaczenia terenu; 
! zakaz prowadzenia dzia³alnoœci mo-

g¹cej zagroziæ trwa³oœci lub prawid-
³owemu funkcjonowaniu urz¹dzenia 
przesy³owego; 

! zakaz dokonywania czynnoœci, które 
mog³yby prowadziæ do uszkodzenia lub 
zniszczenia urz¹dzenia przesy³owego 
lub utrudnienia dostêpu do niego; 

! zakaz zalesiania oraz utrzymywanie 
drzew, krzewów i innej roœlinnoœci 
o wysokoœci przekraczaj¹cej dwa 
metry – w przypadku urz¹dzenia 
przesy³owego elektroenergetycznego. 
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5. Zasady ustalania i przy-
znawania odszkodowania 
z tytu³u obci¹¿enia nieru-
chomoœci s³u¿ebnoœci¹ 
przesy³u

5.1. Uwarunkowania prawne wyni-
kaj¹ce z ustawy o korytarzach 
przesy³owych 

Wysokoœæ odszkodowania z tytu³u 
obci¹¿enia nieruchomoœci s³u¿ebnoœci¹ 
przesy³u jest ustalana jako p³atnoœæ 
jednorazowa. P³atnikiem odszkodo-
wania jest przedsiêbiorca przesy³owy. 

Na przedsiêbiorcy przesy³owym 
ci¹¿y obowi¹zek przeprowadzenia roko-
wañ z w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem 
wieczystym nieruchomoœci, co do wyso-
koœci odszkodowania za obci¹¿enie 
nieruchomoœci s³u¿ebnoœci¹ przesy³u. 

W przypadku, gdy w terminie 30 dni 
od daty gdy decyzja o ustanowieniu albo 
okreœleniu korytarza przesy³owego lub 
decyzja o lokalizacji urz¹dzenia w kory-
tarzu przesy³owym sta³a siê ostateczna, 
rokowania nie zostan¹ zakoñczone 
zawarciem porozumienia, przedsiê-
biorca przesy³owy informuje w terminie 
7 dni od daty zakoñczenia rokowañ 
organ, który wyda³ powy¿sz¹ decyzjê. 
W³aœciwy organ ustala wysokoœæ 
odszkodowania w trybie odrêbnej de-
cyzji, wydanej w przeci¹gu 30 dni od 
daty zawiadomienia przez przedsiê-
biorcê o niepowodzeniu rokowañ. Wyso-
koœæ odszkodowania organ wylicza 
algorytmem ustawowym, wed³ug stanu 
nieruchomoœci na dzieñ wydania przez 
organ pierwszej instancji decyzji:
! o ustanowieniu korytarza przesy³o-

wego; 
! o okreœleniu korytarza przesy³owego;
! o lokalizacji urz¹dzenia przesy³owego 

w korytarzu przesy³owym. 

Wysokoœæ odszkodowania nale¿nego 
w³aœcicielowi albo u¿ytkownikowi wie-
czystemu nieruchomoœci ustala siê jako 
u³amek kwoty bazowej, zaokr¹glaj¹c 
w górê do pe³nych z³otych. 

Wysokoœæ kwoty bazowej obliczana 
jest jako iloczyn:
1) powierzchni gruntu po³o¿onego 

w korytarzu przesy³owym, wyra¿onej 
w metrach kwadratowych; 

2) œredniej wartoœci metra kwadrato-
wego gruntów ornych dla gruntów 
s³abych – klasy V i VI, og³oszonej 
przez Prezesa G³ównego Urzêdu 
Statystycznego do koñca pier-
wszego kwarta³u ka¿dego roku 
kalendarzowego, w drodze ob-

wieszczenia, w Dzienniku Urzêdo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”; 

3) w³aœciwego wskaŸnika zró¿nico-
wania województwa, ró¿nicuj¹cego 
wysokoœæ kwoty bazowej dla grun-
tu po³o¿onego w korytarzu prze-
sy³owym w zale¿noœci od woje-
wództwa, w którego granicach jest 
zlokalizowana nieruchomoœæ, usta-
lonego na podstawie wielkoœci 
produktu krajowego brutto przypa-
daj¹cego na osobê w danym woje-
wództwie, w wysokoœci okreœlonej 
w za³¹czniku nr 2 do ustawy; 

4) w³aœciwego wskaŸnika wartoœci 
grupy u¿ytku gruntowego, ró¿ni-
cuj¹cego wysokoœæ kwoty bazowej 
dla gruntu po³o¿onego w korytarzu 
przesy³owym w zale¿noœci od: 
a) zakwalifikowania u¿ytku grunto-
wego do jednej z grup, zgodnie 
z przepisami dotycz¹cymi ewi-
dencji gruntów i budynków, 
b) kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przyjêtych 
w studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy dla wskazanych ro-
dzajów u¿ytków, 
c) przeznaczenia w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego, 
d) treœci ostatecznej decyzji o wa-
runkach zabudowy lub ostatecznej 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego – ustalonego w wyso-
koœci okreœlonej w za³¹czniku nr 3 
do ustawy.

W przypadku, gdy w³aœciciel lub 
u¿ytkownik wieczysty wyda nieru-
chomoœæ w terminie 14 dni od dnia 
dorêczenia zawiadomienia o wydaniu 
pozwolenia na budowê urz¹dzenia 
przesy³owego lub decyzji o ustanowieniu 
korytarza przesy³owego i udzieleniu 
pozwolenia na budowê urz¹dzenia, 
wysokoœæ odszkodowania nale¿nego 
w³aœcicielowi lub u¿ytkownikowi wie-
czystemu powiêksza siê o kwotê równ¹ 
5% wartoœci ustalonego odszkodowania. 

Ustawa reguluje równie¿ kwestiê 
bezumownego korzystania z nieru-
chomoœci poprzez powiêkszenie usta-
lonej wysokoœci odszkodowania za 
s³u¿ebnoœæ przesy³u o 5%. Jednak¿e brak 
jest w ustawie ram czasowych bezumow-
nego korzystania z nieruchomoœci przez 
przedsiêbiorcê przesy³owego.

Od decyzji ustalaj¹cej wysokoœæ 
odszkodowania stronie przys³uguje 
odwo³anie do:
! w³aœciwego wojewody, w przypadku 

decyzji wydanej przez starostê,

! ministra w³aœciwego do spraw budo-
wnictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej, w przypadku decyzji 
wydanej przez wojewodê.

Odszkodowanie wyp³aca siê w ter-
minie 30 dni od dnia skutecznego 
dorêczenia ostatecznej decyzji o wyso-
koœci odszkodowania.

Projektowana ustawa o korytarzach 
przesy³owych wprowadza zmianê w usta-
wie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
Mianowicie zwolnienie z podatku docho-
dowego od osób fizycznych bêdzie 
obejmowaæ równie¿ przychody z tytu³u 
odszkodowañ wyp³aconych na podstawie 
wyroków s¹dowych i zawartych umów 
(ugód) posiadaczom gruntów wcho-
dz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, 
z tytu³u ustanowienia s³u¿ebnoœci grun-
towej i s³u¿ebnoœci przesy³u.

Aktualnie zwolnienie z podatku do-
chodowego obejmuje przychody z tytu³u:
! ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej,
! rekultywacji gruntów,
! szkód powsta³ych w uprawach rolnych 

i drzewostanie po wybudowaniu urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej, 
wymienionych w art. 143 ust.2 ustawy 
o gospodarce nieruchomoœciami oraz 
ruroci¹gów ropy naftowej i produktów 
rafinacji ropy naftowej.

5.2. Algorytm ustawowy dla usta-
lenia wysokoœci odszkodowania za 
obci¹¿enie nieruchomoœci s³u¿eb-
noœci¹ przesy³u z mocy prawa

1. Wysokoœæ odszkodowania jest usta-
lana na podstawie wzoru (oznaczenia 
autora):

xW  = W   UOSP KB WKB
gdzie:
W - wysokoœæ odszkodowania za s³u-OSP

¿ebnoœæ przesy³u,
W - wysokoœæ kwoty bazowej, KB

U - u³amek wysokoœci kwoty bazo-WKB
wej.

2. Wysokoœæ kwoty bazowej ustalana 
jest na podstawie wzoru:

x x x xW  = P   W   k   k   wKB gkp 1gr woj. gug wpg

gdzie:
P - powierzchnia gruntu w koryta-gkp

2rzu przesy³owym w m ,
2W - œrednia wartoœæ 1m  gruntów 1gr

ornych s³abych - klasy V i VI, 
og³oszona przez Prezesa GUS 
w M.P. do koñca I kwarta³u roku 
kalendarzowego,
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k - wskaŸnik zró¿nicowania woje-woj.
wództwa ustalony wed³ug za-
³¹cznika nr 2 do ustawy,

k - wskaŸnik wartoœci grupy u¿ytku gug
gruntowego, ustalony wed³ug 
za³¹cznika nr 3 do ustawy,

w - wskaŸnik wartoœci po³o¿enia wpg
gruntu ustalany dla gruntów 
w granicach administracyjnych 
miast, wed³ug za³¹cznika nr 4 do 
ustawy.

3. Wielkoœæ u³amka kwoty bazowej jest 
ustalana wed³ug danych zawartych 
w Tabeli 1.

W przypadku urz¹dzeñ prze-
sy³owych elektroenergetycznych o na-
piêciu fazowym nieprzekraczaj¹cym 
1 kV oraz gazoci¹gów niskiego ciœnienia 
nieprzekraczaj¹cym 10 kPa u³amek 
kwoty bazowej odszkodowania prze-
mna¿a siê przez wspó³czynnik 0,1.

4. Pozosta³e wskaŸniki stosowane 
w ustalaniu wysokoœci odszkodowania 
za s³u¿ebnoœæ przesy³u

Za³¹cznik nr 1: 

Wzory na powierzchniê obszaru zajêtego 
przez obiekt stanowi¹cy element 
urz¹dzenia przesy³owego podziemnego 
lub nadziemnego oraz strefy wokó³ 
obiektu.

1. Dla wszystkich rodzajów u¿ytków 
gruntowych, z wyj¹tkiem u¿ytków 
rolnych i leœnych – strefa szerokoœci 
1 m:

P  = [a x b + 2 x (a + b + 3,14)]w

2. Dla u¿ytków rolnych i leœnych - 
strefa szerokoœci 4 m:

P  = [a x b + 8 x (a + b + 2 x 3,14)]w

gdzie:
P - pole powierzchni wy³¹czone w

2z produkcji w m ,
a - d³u¿szy bok obiektu w m,
b - krótszy bok obiektu w m.

Za³¹cznik nr 2: 

W Tabeli 2 przedstawiono wskaŸnik 
zró¿nicowania województw w oparciu 
o wielkoœæ PKB na osobê - k .woj

Za³¹cznik nr 3: 

W Tabeli 3 przedstawiono wskaŸniki war-
toœci grup u¿ytków gruntowych - k .gug

Za³¹cznik nr 4: 

W Tabeli 4 przedstawiono wskaŸnik 
wartoœci po³o¿enia nieruchomoœci w gra-
nicach administracyjnych miast - w .wpg

W Tabeli 5 (zbiorczej) w przed-
ostatniej kolumnie zestawiono wysokoœci 

2odszkodowañ dla 1m  korytarza przesy-
³owego wybranych urz¹dzeñ obliczone 

Uwaga: 

Uwaga: 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3
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wed³ug algorytmu ustawowego przy 
2przyjêciu wartoœci 1m  gruntu rolnego 

2o s³abej bonitacji w wysokoœci 1z³/m .

W ostatniej kolumnie zestawiono 
wartoœci s³u¿ebnoœci przesy³u okreœlone 

2dla 1m  pasa technologicznego tych 
samych urz¹dzeñ przesy³owych, wed³ug 
zasad ogólnych, w oparciu o wartoœæ 

2rynkow¹ 1m  nieruchomoœci.

chwalenie i wprowadzenie w ¿y-
cie projektowanej ustawy o kory-
tarzach przesy³owych przyniesie 

pozytywne skutki dla przedsiêbiorców 
przesy³owych, przyspieszaj¹c pozyskiwa-
nie praw do dysponowania nieruchomo-
œciami na cele budowlane oraz pozwoli na 
uregulowanie tzw. zasz³oœci. Z drugiej 
strony zdecydowanie mniejsze wysokoœci 
odszkodowañ z tytu³u obci¹¿enia nie-
ruchomoœci s³u¿ebnoœci¹ przesy³u z mocy 
prawa, ustalane przy pomocy algorytmu 
ustawowego, w porównaniu z wynagro-
dzeniami za ustanowienie s³u¿ebnoœci 
przesy³u, okreœlanymi wed³ug zasad 
ogólnych, bêdzie mia³o negatywny skutek 
w nastawieniu w³aœcicieli i u¿ytkowników 
wieczystych nieruchomoœci, co grozi blo-
kadami w budowie urz¹dzeñ, spowo-
dowanymi protestami spo³ecznymi.

6. Podsumowanie

U

Tabela 4

Z porównania wyników obliczeñ 
wysokoœci odszkodowania algorytmem 
ustawowym za obci¹¿enie nierucho-
moœci s³u¿ebnoœci¹ przesy³u oraz wyna-
grodzenia za ustanowienie s³u¿ebnoœci 
przesy³u w drodze umownej, zamiesz-
czonych w tabeli zbiorczej dla wybra-
nych urz¹dzeñ przesy³owych wyp³ywa 
wniosek, ¿e wysokoœæ odszkodowania za 
obci¹¿enie nieruchomoœci s³u¿ebnoœci¹ 
przesy³u jest mniejsza od wynagrodzenia 
za ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u 
w drodze umownej. Zasadniczym man-
kamentem algorytmu ustawowego jest 
oparcie obliczenia wysokoœci odszko-

2dowania o wartoœæ 1m  gruntu ornego 
o s³abej bonitacji, og³aszanej przez 
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego. Obliczona w ten sposób wysokoœæ 
odszkodowania budzi w¹tpliwoœci, czy 
spe³nia warunki s³usznego odszkodo-
wania, o którym jest mowa w art. 21 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Oprócz tego wprowadzenie zwiêkszenia 
wysokoœci odszkodowania z tytu³u 
obci¹¿enia nieruchomoœci s³u¿ebnoœci¹ 
przesy³u o 5% w zamian za likwidacjê 
roszczenia o wynagrodzenie za bezu-
mowne korzystanie z nieruchomoœci, 
niezale¿nie od okresu korzystania 
z nieruchomoœci, nie jest prawid³owym 
rozwi¹zaniem.

Wprowadzenie w ¿ycie projektowa-
nej ustawy o korytarzach przesy³owych 
wyeliminuje udzia³ rzeczoznawców 
maj¹tkowych w okreœlaniu wysokoœci 
odszkodowania algorytmem ustawo-
wym za ustanowienie s³u¿ebnoœci 
przesy³u, jak równie¿ wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z nierucho-
moœci.

Tabela 5

WYSOKOŒÆ ODSZKODOWANIA ZA S£U¯EBNOŒÆ PRZESY£U WED£UG USTAWY O KORYTARZACH 
2PRZESY£OWYCH ORAZ WARTOŒÆ S£U¯EBNOŒCI PRZESY£U WED£UG ZASAD OGÓLNYCH DLA 1M  

PASA TECHNOLOGICZNEGO URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

2x x x xW   =  W   U ;             W   =  W   k   k   k ;                W   =  1,00 z³/mOSP1 KB1 WKB KB 1grGUS woj gug wm 1grGUS

x xW   =  W   K ;               K   =  k  (1 - S )SP 11 SP SP L
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